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זמני השבת

:העלון מוקדש לעילוי נשמת ,  ל"זמריםבת שולמית 

תהל תקווה,  רחלבת ל"זבת שבע ,ל"זעישהבתרחל שושן  בתל"ז

,  ל"זזוהרהבןמסעוד פחימה ,  חנהבתל"זקרן כהן ,  יסמין
,  ל"זעישהבןדוד חזן ,ל"זדוב ל בן "זמרדכי ,  מלכהבןל"זנתנאל יהודה

,ל"זסעדה בןיצחק אלפסי ,  ל"זרות בןליאור אלכסנדר 
, יוכבדבתויסי ברכה 'ג: לרפואת כל חולי עמו ישראל ובכללם

,שרהבןאליהו הכהן , אליסבןמאיר ' ר
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!שנה לחורבן בית מקדשינו שיבנה במהרה בימינו 1947ו                            "ניסן התשע' ח

שבת הגדול

י הקדוש"רש מתוך הפרשה

כלי יקר

!הַכ ֹהֵּןאֶלוְהו בָא,טָהֳרָתוֹֹב ְיוֹםהַמ ְצֹרָעת וֹרַתת ִּהְיֶהזֹאת:ל ֵּאמֹרמֹש ֶהאֶל'הוַיְדַב ֵּר
('ב-'אפסוקיםידפרק)

חַי וֹתצִּפ ֳרִּיםש ְת ֵּילַמ ִּט ַהֵּרוְלָקַחהַכ ֹהֵּןוְצִּו ָה
('דידפרק)..וְאֵּזֹבתוֹלַעַתו ש ְנִּיאֶרֶזוְעֵּץטְהֹרוֹת

.הרוחגסותעלבאיןשהנגעיםלפי.ארזועץ

ישפיל?ויתרפאתקנתומה.ואזובתולעתושני

.וכאזובכתולעתמגאותועצמו

צריךמדוע:ל"זצ"לדודמשכיל"ההרבושואל

אלה?אזובוגם,תולעתגם,לענווהסמליםשני

,בקיצוניותלנקוטיששבענווהללמדינו

שכתבכפי.גאווהשמץמכלכלילולהתרחק

('ד'דאבות)המשנהעלמברטנורהעובדיהרבינו

מדותשבשארפ''אע:"..רּוחְַַשַפלֱהֵויְמֹאדְמֹאד"

הגאוהבמדת,המשובחתהיאהאמצעיתהדרך

שפלותשלהאחרוןלקצהיטהאלא,כןאינו

ועוד,ביותרמאוסההיאשהגאוהלפי.הרוח

אינשיבדיליולאבהנכשליםאדםבנישרוב

!יתירההרחקהלהלעשותצריךלכך,מינה

אֶת,ש ְעָרוֹכ ָלאֶתיְַגל ַחהַש  ְבִּיעִּיבַי וֹםוְהָיָה
('טידפרק)..עֵּינָיוג ַב ֹתוְאֵּתזְקָנוֹוְאֶתרֹאש וֹֹ

כ"ואח.שערוכלאתיגלחהשביעיביוםוהיה

דרכנולפי..עיניווגבותוזקנוראשואתפרט

אלואבריםראשי'גפרטשלכךלומרנוכל

אשרעבירותראשי'גאלקרוביםשהםלפי

.הנגעיםבאיםעליהם

להיותהרוצההרוחגסותעללכפר,ראשואת

סביבהשערותהם,זקנוואת.דברלכללראש

ואת.הרעבלשוןהמדברפיעללכפרלפיו

.העיןצרותעללכפר,עיניוגבות

גילוחבדברישרמזכיחיאישהבןרבינווכותב

בשלשמגיעהרעלשוןדיברשאדםשכפי.שערו

משערותיומוסרילמדאוליכך,עיןוצרותקנאה

אףנוגעתלאזאתובכל,לזוזוצפופותשעומדות

יונקתאחתכלשכן,לחבירתהמהמוכןאחת

ולכן,משערותיולמדלאהמצורע.אחרממקום

...יגלחם

9:57:ַאכילתַחמץסוףַזמןַ

11:17:ַביעורַחמץסוףַזמןַ
יוםַשישי

יד בניסן

!בדיקתַחמץ–בניסן ' ליל ידיוםַחמישיַ

שברגעאותנומלמדת(:טוחגיגה)הגמרא

.עימומצטערה"הקבאף,מצטערשאדם

כךואם.האדםבנישלכבודםעלחסה"הקב

.הצדיקיםעלשכןכלאזהרשעיםעל

אםשגםרואיםאנובתורהמקומותבהרבה

ללמדמצוויםאנועדיין,בקלקלתונתפסאדם

עוברחכםתלמידראיתאם.זכותעליו

כיביוםאחריותהרהראל,בלילהעבירה

בכמההתורה.(.יטברכות)תשובהעשהודאי

שעשהאדםכגון.ראיותמעלימהאףמקרים

מצווההתורה.בהמהעםושכבחמורמעשה

הבהמהאתגםאך,האדםאתלהעניש

אותהאתויראהאדםיבואשלאבכדי.להרוג

.מסכןאותושלועונשובחטאוויזכרהבהמה

יש,עץעללהיתלותשנידוןמילגביוכך

שלאכדי,עליושנתלההעץאתוגםלקוברו

.ויתבזהפלוניעליושנתלההעץזהיאמרו

ה"הקבאיןהרשעיםשלבפורענותםאף

ועמורהבסדוםשהיהכפי,שנשמחרוצה

יטַאל'':ללוטשנאמר יטבראשית)''ַאֲחֶריָךַתבִּ

בפורענותלהביטשלאנצטוהשכן.('יז

לראותכדאיאינך:שםי"רשכותב.הרשעים

בלעםעלואפילו.ניצולואתהבפורענותם

בכדי,האתוןבהריגתה''הקבחסהרשע

.('יבכרבהבמדבר)יתבזהשלא

אלמתייחסתשהתורהרואיםאנובפרשתנו

.כהעדשהכרנומהמכלבשונההמצורע

ְהֶיהזֹאת" :ל"חזודרשו,"ַהְמֹצָרעתֹוַרתתִּ

ועל.('אטזרבהויקרא)רעשםהמוציא-מצורע

:מצווההתורהרעשםשהוציאאדםאותו

יהיוובגדיו,למחנהמחוץישבבדדשהמצורע

.יעטהשפםועל,פרועיהיהוראשו,פרומים

"טמא-טמא":יקראשיעבורמקוםבכלואף

אדםשהואהסביבהתחשובבטעותשלא

...רגיל

שלבעונשוכךכלמחמירההתורהמדוע

עלאפילושחסהתורהאותה?המצורע

מתכבדתולאהעולםשבאומותהרשעים

שגםשמשתדלתתורהאותה,בקלונם

עליתרמבוישיהיהלאשפלהכיהחוטא

בלתישחלקרואיםהמצורעאצלפה.המידה

.הבושההואמעונשונפרד

:('בידפרק)הקדושהחייםאורהכךעלמשיב

הטבעיתובצורתה,עורמחלתהיאשהצרעת

וברגע,הגוףשלוזיהוםמעיפושנוצרתהיא

גורםרקזהועצבותבדיכאוןנמצאשהאדם

הוארוצהואם.החולילהגברתאצלו

מעליולגרשיצטרך,טבעיתבצורהלהתרפא

בענייניםויתעסק,והעצבותהדיכאוןאת

.אותווישמחוליבואתשירחיבו

הואיכול,האדםעלצרעתשבאהברגעוהנה

.בלבדומקרהטבעיחולישזהולהגיד

,הרעלשוןבגללקרהשזההכהןלוושיאמר

:יאמראלה.הדבריםאתיצדיקולאיאמיןלא

שתטפלטובהמשחהמכיראני,שטויותזה"

לנשוםקצתלעורלתתצריךרקאני.בזה

"...יעבורוזה

עליוןאלנתחכםלזה":החייםהאורכותב

יהיוובגדיו,ישבבדד,המצורעשיסגרוצוה

,יעטהשפםועל,פרועיהיהוראשו,פרומים

לרפואתנגדייםהטבעכפיהםאלוודברים

."מחדשהנגעיולידוואדרבה,הנגעסיבת

שאומרתהפעולות,הטבעפיעלכלומר

אתלולהחריףאמורותרק,למצורעהתורה

..אותהלפתורשלאוכמובן,הבעיה

ובמקביל,הדבריםאתעושההמצורעאםאך

איךהוארואה,לשונואתומטהרמחטאושב

שזהפיעלאףלמכתורפואהשולחה"הקב

.הטבעימהריפויהפוך

ְהֶיהזֹאת":התורהאומרתכךועל תֹוַרתתִּ

נגדייםדבריםשעשהשהגם."ַהְמֹצָרע

ֵידעזהפיועל.נתרפאכןפיעלאף,לחוליו

בשלאלה,במקרהאליוהגיעהלאשהצרעת

.ולשונופיועלשמרשלאכך

לדבריםמודעהחטאיםבשארשחוטאאדם

עלאותוויוכיחושיבואוואחרי,שעשה

להתכחשיכוללאהריכי,ויודהיקוםחטאתו

רעשםשמוציאאדםאך.שעשהלמעשים

וינסהוכלמכללהכחישינסה,חברועל

באהלכן.לדבריוצידוקיםמיניכללמצוא

לריפויהפוךשהואעונשלוונתנההתורה

אתשקיבלהסיבהשגםשֵידע.שלוהטבעי

בעקבותאלה,טבעיתאינההיאהנגעים

.הרעלשוןדברימפיושהוציא

עלמאשרחוץכולםכבודעלחסה"הקב

דברלךאין"!הרעלשוןמספרשלכבודו

"הרעכלשוןמהבוראהאדםאתהמרחיק

.הפרשהבתחילתהקדושהחייםהאורכותב

לשוןעווןחמור":(:טוערכין)הגמראכותבתוכך

ושפיכותעריותגילויזרהמעבודההרע

שהואבהכרחמכולםהואחמורואם."דמים

...מכולםהמרחיק

,11:17השעהלפני(הבאשישי)בניסן'ידביום

השנתיבטקסלתוכהונשליךמדורהנדליק

.ברשותינושנשארהחמץכלאתהקבוע

עלגםרגעיםבאותםלהחליטבאפשרותינו

.מתוכינולהשליךבוחריםשאנוחמץאותו

...מעשים..תפיסות..הרגלים

רקזהשנותרמהוכל,דולקתכברהמדורה

-עמוקלנשוםואז.ולהיפטרלהשליך

.חדשהבדרךולהתחיל

!לחירותמעבדותלצאתשנזכה



ר  כֹל ֲאש ֶׁ ַמְרת ָׁ ַלֲעׂשֹות כ ְ (       'דברים יז י) יֹורו ךָׁ ְוש ָׁ

ִלים ֹש ְ ן יֹאְמרו  ַהמ  ֹון: ַעל כ ֵּ ב  ש ְ ֹאו  חֶׁ ר (' כזכאבמדבר )! ב  ָֽ ֹוְכחֹות מו סָׁ ים ת  ְך ַחי ִ רֶׁ (' משלי ו כג) דֶׁ

('גפסוקידפרק)!הַצ ָרו עַמִּןהַצ ָרַעַתנֶגַענִּרְפ ָאוְהִּנ ֵּה,הַכ ֹהֵּןוְרָאָה

ובקום,דיבורועלמשגיחלאשהאדםכךעלמגיעהצרעתנגעכידוע

שמסבירכפי.נזקוגורםהואמקלקלאף,לתועלתדיבורואתלנצל

:הרעלשוןבשער"צדיקיםאורחות"הזאת

לרעההאדםעניניכלאשר,הלשוןענייןותבחיןשתתבונןצריך"

ועצומותגדולותעבירותבלשוןלעשותהאדםיכול.בהתלוייםולטובה

.באלווכיוצאושקרוחניפותוליצנותורכילותמלשינותכגון,מספראין

מצוותלעשותויכול.הלשוןלבעלרווחאין,גדולותעבירותאלווכל

לעשותנוכלמה:האומריםאדםבניכמהויש.בלשונוחקרלאין

יודעיםאינםוהם.לענייםצדקהלעשותממוןבידינואיןהלוא?מצווה

הזהבעולםחייםמקור,מאודלהםקרובהמצוותמקוראשר

.הלשוןוהוא,הבאובעולם

,אדםבניולהוכיח,שמיםויראתתורהדברילדברבלשוןעצמווירגיל

ולדבר,ענייםולנחם,אבליםולנחם.ולעשותלשמוראחריובניוולצוות

בשירותולהתרגל,אמתולדבר,טוביםתנחומיםשלדבריםלבםעל

טובברובשכרוויהיה,למעלהונחמדלמטהאהוביהיהואז.ותשבחות

.ל"עכ."לצדיקיםהצפון

מחשבהבחוסראך,דיבורוי"עלעשותאדםיכולמצוותהרבהכךכל

פעםבכלזאתלזכוראדםוצריך.שלילייםדבריםוליצורלהרוסיכול

ְמָךַמְלֵכנּוְוֵקַרְבָתנּו":בתפילהשאומר ָלְךְלהֹודֹות,ְבַאֲהָבהַהָגדֹולְלשִּ

ְרָאהּוְלַיֶחְדָך אתיזכור"ָלְךְלהֹודֹות"במילים"ְשֶמָךֶאתּוְלַאֲהָבהְליִּ

,לאדםפהלונבראשלא,וידע.(יבבמדבר)משהאחותמריםמעשה

(הקדושי"האר).ה"להקבלהודותבכדיאלה

('לבידפרק)..ב ְטָהֳרָתוֹיָדוֹתַש  ִּיגלֹאאֲש ֶר,צָרָעַתנֶגַעב וֹאֲש ֶרת וֹרַתזֹאת

:הבאמהמשלללמודניתןועידודטובותמיליםשלכוחםעל

לתוךצפרדעיםשנינפלולפתע,ביערלהםטיילוצפרדעיםשללהקה

לצפרדעיםצעקוהםהבורעמוקכמהעדראוכשהם.מאודעמוקבור

אתם...בחייםמכאןשתצאוסיכוישוםלכםאיןה'חבר":שנפלו

!"להתאמץבכלללכםחבל...למתיםכברנחשבים

..חייהםעלכזובקלותלוותרחשקשוםהיהלאשנפלולצפרדעים

חבריהםשלומהסימניםמהצעקותהתעלמוהצפרדעיםשני

מחוץשהצפרדעיםבשעה,כוחםבכלהחוצהלקפוץוניסומלמעלה

שאיןהידייםעםדרכיםמיניבכללהםולסמןלצעוקממשיכיםלבור

בעצתשמעהצפרדעיםאחד"...מכאןתצאולאבחיים"סיכוילהם

.הבורבקרקעיתומתנכנעפשוטוהואכוחותיואפסו,חבריו

בשעה.כוחובכלוהמשיךניסההוא,וויתרלאהשניהצפרדע

...המאמץעלחבל":הבורמפתחלוומסמניםצועקיםשהצפרדעים

..."תמותופשוט,שלךוהסבלהמאמץאתהפסק..סיכוישוםלךאין

ובסופו..חזקיותרקפץאפילוהוא,לנסותהמשיךהצפרדעזאתבכל

.מהבורהחוצהלצאתשהצליחחזקכזהניתורנתןהוא,דברשל

הבור?זהאתעשיתאיך":הצפרדעיםאותושאלו,החוצהיצאכשהוא

שהואהצפרדעלהםהסבירהסימניםבשפת"..עמוקממשהיה

קריאותיהםאתפירש,ובטעותלואומריםמהשמעלאוהואחירש

!...עידודכמילותהנרגשות

כתמיכהחיובייםלדבריםשלנוהדיבוראתשננצלחשובכמה

.ולייאשלפגועלהרוסקטןבדיבורשיכולככליולא,ועידוד

ךָׁ  בֶׁ ל ְלבָׁ בֹתָׁ אֶׁ ַדְעת ָׁ ַהי ֹום ַוֲהש ֵּ (' דברים ד לט) ְויָׁ

קוראיםאנו,פסחשלפניהשבתבהפטרת
לדברטעםונתנו.('גפרק)מלאכיבספר

מוזכרתזושבפרשה,(א"הגרוכן,הלבוש)
כמו,הנביאאליהוידיעלהאחרונההגאולה
.מצריםביציאתהראשונהבגאולה
אליהואתישלחה"שהקבלנומבשרהנביא
ויתרחש,השלימההגאולהבואלפניהנביא
..מוזרקצתנשמעהאמתשלמעןתהליך
ָאבֹותֵלב"ישיב,הנביאשאליהואומרהכתוב

יםַעל שנותשבכליתכןאיך?האומנם.."ָבנִּ
שמעבירזההיההאב,היהדותשלקיומה

יהיהזהפתאוםועכשיו,לבנוהמסורתאת
אביואתיחזירשהבןיתכןהאם?הפוך

??בתשובה
לגילוידרכיםכמהשישנםלנומגליםל"חז

זךכשהאדםזה,ראשונהדרך.הנביאאליהו
בדורותואףישראלגדוליכדוגמתוטהור

,עתבכלאליהולגילויזוכיםשהיו,האחרונים
.תורהסתריומלמדםעמםיושבוהיה

שלוםרביהמקובלהרב)ל"זצש"הרשכדוגמת

המשרתתעלהמעשהשמפורסם,(שרעבי
תהכוסלרבלהכיןנוהגתשהייתה,בביתו

.לימודועלשקודשהיהבעתהלילהבשעות

זקןאותומיהו,הרבאתהיאשאלהאחדויום
שאם,בלילהאיתוולמדשישבפניםהדור

מכינההייתה,נמצאהואשגםיודעתהייתה
:ש"הרשלהענה..בשבילוגםחםתהכוס
ראיתשאותו,הנביאאליהולגילויזכית,ביתי

.בלילהאיתיולמדשישב
ויששפעמיםל"חזאומרים-שניהההדרך
מתגלההנביאאליהוואז,גדולהזכותלאדם

או,מהדברלולבשרבכדיחלוםי"עגם
.מסויםבדבראותולהדריך
גילוישלסוגעודהיא-שלישיתההדרך
שלעיתיםטובהמחשבהי"עשמגיע,אליהו
התעלותמרגישאדם,לראשלאדםנכנסת

ולימודמצוותלעשייתומשיכהרוחנית
הדחיפהמהיכןמביןאיננווהואתורה
הכוחאתפתאוםשאבהואמהיכן,הזאת
..ה"בהקבלדבוקלרצות

,הגאולהבואשלפניל"חזלנומסבירים
לדחוףבכדיהנביאאליהואתשולחה"הקב

ואף,תשובהלעשותשיזכהמיכלאתקדימה
שיינצלבכדיאדםלכלתשובההרהורילתת
יזכהוכך,רוחניתלעליהשנישארהזמןאת

.המשיחפניאתלקבל
מולמתרחשיםהדבריםאתאנורואים
האחרונותבשנים.מדהימהבצורהעיננו
להתענייןמתחילישראלבעםאדםכלכמעט

הסמינרים.ביהדותמושגיםולהביןולשאול
עיראיןכברכמעט.מלאהבתפוסהבארץ
אין.תורהושיעורימקוואותבהםשאין,ורחוב
שחוזרמשפחהבןשםאיןאשרבית

.משפחתואתאחריולסחוףומנסהבתשובה
:שאומרהנביאדברילנומובניםעכשיוורק

יב" יםַעלָאבֹותֵלבְוֵהשִּ יםְוֵלב,ָבנִּ ַעלָבנִּ
כיצדרואיםאנוהאחרוןבדוררק."ֲאבֹוָתם
אלוהםהילדיםוכעת,הגלגללומתהפך

שארכלואתהאבותאתאחריהםשסוחפים
.המשפחה

ונראה,בקרובהשלימהלגאולהשנזכה
וכך,"ְוַהּנֹוָראַהָגדֹול'היֹום"מגיעאיךבעיננו

..במלואםיתגשמוהפסוקחלקיכל

.אֲבוֹתָםוְלֵּבֹב ָנִּיםֹעַלֹ,ֹוְהֵּש ִּיבֹלֵּבֹאָבוֹתֹעַלֹב ָנִּים-הַג ָדוֹלֹוְהַנ וֹרָאֹ'ֹאָנֹכִּיֹש ֹלֵּחַֹלָכֶםֹאֵּתֹאֵּלִּי ָהֹהַנ ָבִּיאֹלִּפְנֵּיֹב וֹאֹיוֹםֹההִּנ ֵּהֹ(:ַַ'כד-'כב'ַמלאכיַפרקַג)

פיעלצריך,פסחובלילהשנהבכל,"הגפןפריבורא"עליושמברכיםהיין-
.(יותראףמחמיריםויש).ממשמענביםהוארובוהפחותשלכלייןשיהיהההלכה

בוראעליולברךאין,ירקותושארוסוכרמיםשלגדולהכמותבושמעורבויין
קליםהמשקאותשעלפשוטשהדברכשם,בדברונהיהשהכלאלא,הגפןפרי

.בדברונהיהשהכלמברכיםענביםמיץאחוזכעשרההמכילים
אין,שונותכשרותמערכותשלמהודרתהשגחהתחתהנמצאיםהיינותואף

יינותשאותםבבירורידועאםאלא,אופןבשוםהגפןפריבוראעליהםלברך
.יוסףהביתמרןדעתפיעלהספרדיםכמנהג,מזויפיםולאאמיתייםיינותהם
גםהגפןפריבוראברכתו":הייןבקבוקתוויתעלבפירוששנכתבפיעלואף

מרןבדעתהמפרשיםשישמפני,זהעללסמוךאין,"יוסףהביתמרןלדעת
בוראשמברכים,הספרדיםשלהאמיתיהמנהגפיעלשאינםדבריםיוסףהבית
.ממשמענביםשרובוייןעלרקהגפןפרי
שלהםשהיינות,איכותמטעמיואםכשרותמטעמיאם,המקפידיםיקביםיש
יקבי,"הגולןרמת"יקבי,"מזרחיכרמל"יקביומהם.ממשמענביםרובםיהיו

תחתהמיוצריםהיינותוכן.חששללא"הגפןפריבורא"וברכתם,ועוד"קסטל"
.חששללאהגפןפריבוראברכתם,"יוסףבית"ץ"בדהשגחת

כזיתאכילתחובתידיויוצאים.מרורכזיתפסחבליללאכולאדםכלעלחובה-
ברובכיוםוהמנהג,"מרור"בכללשכולןירקותסוגיבכמהפסחבלילמרור

עליםמרוראכילתשללמצווהלקחת,הספרדיםעדותאצלובפרט,המקומות

מיוחדגידולמשיהיו"חסא"עליבאכילתמאדליזהרוצריך,"חסא"שלוקלחים
שטיפהידיעל,שאז,בזהוכיוצא,"חסלט"או"קטיףעלי"כגון,תולעיםללא

עליםבקנייתמאדלהזהרויש).באכילהמותריםהםוכדומהמזבוביםיסודית
בכמהלצערינומצויכי,נאמנההשגחתתחתתולעיםללאמגידולשיהיו,אלה

הואכאילואותוומציגיםניילוןבשקיתהחסהעליאתשאורזיםמקומות
ונכוןראוי,כזהמגידולחסאעלימצוייםלאאםאבל.(תולעיםחששללא
בלבדהלבניםהקלחיםבאכילתלהסתפקאלא,אלומעליםכלללאכולשלא
עליאתלבדוקיכולשהואלושנראהמיואף.מתולעיםיסודיתבדיקהידיעל

אתלבדוקאפשרותשוםשאיןהדברקרובשבאמתידע,התולעיםמןהחסא
החסאעליאתמניחיםכאשר,חוזרותבדיקותאחריאפילושהרי,החסאעלי
לעשרותתולעיםנראותדקותכמהלאחר,השמשקרנימולניירדףגביעל

במקוםאפילוכזובדיקהעללסמוךאיןולכן.הניירעלועולותהעליםמןיוצאות
יוסףעובדיההרבמרןהנהיגוכן.תולעיםללאמגידולחסאעלימצוייםשלא
ותיקן,תולעיםללאחסאגידולבנמצאהיהשלא,קדמוניותמשניםל"זצוק

מןמדוקדקתבדיקהידיעלאשר,החסאשלהלבניםהקלחיםאתרקשיאכלו
מרורלמצותשנאכליםהחסאשקלחילהקפידוראוי.לאכלםמותר,התולעים

בחסאהנמוךהחלקולא,הגידולבזמןלקרקעמחוץהיוצאיםהקלחיםיהיו
מתחתשנמצאחלקשאותוסובריםשישמשום,הקרקעלפנימתחתשנמצא

"הלכהַיומית:ַ"מתוך.מרוראכילתחובהידיבויוצאיםלאהקרקעלפני


